
 

 

 

Szanowni Państwo,     

Chciałem być strażakiem bo bawiłem się wozem strażackim.  Chciałam być lekarzem bo często 

chorowałam i mama zabierała mnie do lekarza… 

Szanowni Państwo,  

Od wczesnych lat, już wśród małych dzieci pojawiają się pomysły dotyczące swojej przyszłej kariery 

zawodowej. Chyba każdy mały chłopiec chciał kiedyś zostać strażakiem, policjantem a mała 

dziewczynka bardzo często nauczycielem czy Panią doktor – Bawiliśmy się w te zawody!. Wiedza o 

istnieniu takich zawodów została zaszczepiona malutkim przy okazji oglądania bajek, gier i zabaw, ale 

również w kontaktach z Panią Przedszkolanką lub Panią doktor na wizycie kontrolnej. Dzieci w sposób 

zabawowy i ze swoich małych życiowych doświadczeń obserwowały różne zawody co w dużym 

stopniu pozwoliło im budować swoją wizję zawodowej przyszłości. Z biegiem czasu zawodowa 

świadomość młodych ludzi staje się coraz większa, ale nie na tyle wystarczająca aby poznać, a 

przynajmniej zobaczyć jak wygląda dany zawód w praktyce i późniejszym życiu zawodowym. W 

odpowiedzi na wyzwanie jakim jest uzyskanie pełnej świadomości zawodowej wśród uczniów 

szkoły podstawowej proponujemy Państwu stałe wsparcie dla uczniów w postaci cyklicznej 

dystrybucji materiałów o kierunkach kształcenia oraz prezentacji różnych zawodów o istnieniu 

których uczniowie szkół podstawowych często nie wiedzą lub mają niewystarczającą wiedzę. 

Zaprezentujemy uczniom jakie przedmioty zawodowej czekaj na nich w szkole technicznej i 

branżowej, pokażemy nasze pracownie na których realizujemy podstawy programowe. Naszą misją 

jest podniesienie satysfakcji uczniów z wyboru kierunku kształcenia poprzez wsparcie w procesie 

decyzyjnym dotyczącym wyboru dalszej drogi kształcenia. Wspominany proces to długi etap – 

naszym staniem to nawet kilka lat w których uczniowie powinni świadomie obcować z zawodem -  A 

nasza Szkoła chętnie w tym pomoże!.  

W ramach prezentacji naszych dotychczasowych działań zapraszamy Państwa do udziału w naszym 

flagowym projekcie #Zawodowa Przyszłość Zaczyna Się U nas! – ZS TERESIN.” Celem projektu jest 

podniesienie świadomości tegorocznych ósmoklasistów o ofercie kształcenia naszej szkoły oraz 

możliwościach rozwoju i pracy zawodowej u lokalnych Przedsiębiorców. W ramach komunikacji z 

uczniami przeprowadzamy: 

a.) lekcje online  z praktykami z branży, którzy opowiedzą o specyfice kierunku kształcenia i branży, 

w której działają oraz codziennej pracy i obowiązkach praktykantów i pracowników spółki,  

b.) lekcje online z nauczycielami przedmiotów zawodowych, którzy opowiedzą, jakie przedmioty 

zawodowe czekają na uczniów aplikujących na dany kierunek, 

c.) lekcje online z uczniami/absolwentami danego kierunku, którzy opowiedzą  

o szkole/kierunku/praktykach z ich punktu widzenia.  



 

 

Do webinariów komplementarnie na platformie e-learningowej zostaną zamieszczane materiały 

promujące ofertę edukacyjną naszej szkoły ze szczegółowym opisem kierunku, miejsca praktyk 

oraz rozwoju kariery zawodowej w danym kierunku.  

W załączniku do listu przewodniego załączamy: 

 instrukcję obsługi platformy, na której zamieszczamy kompletną ofertę kształcenia ze 

wskazówkami uskuteczniającymi świadomy wybór ścieżki kształcenia dla uczniów.  

 ulotkę z ofertą kształcenia  w roku szkolnym 2020/2021 

 link do utworzonej przez nas grupy na Facebook-u, na której na bieżąco informujemy uczniów  

i rodziców o naszej ofercie kształcenia oraz możliwościach późniejszego rozwoju kariery 

zawodowej w firmach patronackich: https://www.facebook.com/groups/540701159922019/ 

Ponadto mając na uwadze rozwój zawodowy uczniów Państwa szkoły zachęcamy do współpracy z 

naszymi doradcami zawodowymi oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych.  

Mamy nadzieje, że materiały, które zamieszczamy na platformie  e-learningowej przyczynią się do 

świadomych wyborów i pozwolą uczniom poznać specyfikę przyszłej pracy po ukończeniu danego 

kierunku kształcenia. 

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o udostępnienie załączników na użytek uczniów. Mamy 

nadzieję, że będą im służyć przy realizacji przedmiotu z doradztwa zawodowego oraz wyborze dalszej 

ścieżki rozwoju kariery zawodowej.  

 

Łączymy wyrazy szacunku. 

Zespół projektowy 

https://www.facebook.com/groups/540701159922019/

